
Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, 
budete-li mít lásku jedni k druhým.             

J 13,35 

Vítáme Vás v našem sboru 
 

14. březen 

09:00 Bohoslužba 

káže: Pavel Hradský 

Nu21,4-9; Ž107,1-4.17-22; Ef 2,1-10; J3,14-21        

   

Bohoslužbu můžete sledovat online nebo ze záznamu na adrese:  

https://www.youtube.com/channel/UCxVwHJyXC9q906WqeV92cBQ 
 

BOHOSLUŽBY 

• Nedělní bohoslužby online od 09:00hod 

• Společné ztišení a modlitby každé úterý 08:15 – 09:00hod a 

neděle 18:00 – 19:00hod, každý u sebe doma, ale přitom společně. 
 

OZNÁMENÍ 

• FARNÍ KONFERENCE se uskuteční ve středu 14.4.2021 od 

17:00hod. Prosíme vedoucí služeb o zaslání zpráv do 20.03.2021.  

• Poslední kusy DENNÍHO ČTENÍ 2021 v prodeji. Cena 40,-Kč 
 

EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ V ČR – Kurzy Poušť 2021 

Termín Název kurzu Vedoucí kurzu 

23. 6. – 3.7. Senioři 
Pavel Hradský, Jana 

Křížová 

3. 7. – 10. 7. 
Týden pro rodiče a 
prarodiče s dětmi 

Jana a Josef 
Červeňákovi 

10. 7. – 17. 7. Litoměřice Filip Jandovský 

17. 7. – 24. 7. Mládež (AMM) Milan Mrázek 

24. 7. – 31. 7. Plzeň 1 Lochotín Pavel Kuchynka 

31. 7. – 7. 8. Třeboň Mária Kunstová 

7. 8. – 14. 8. Dětský tábor (6-15) Jitka a Zdeněk Buchtovi 

14. 8. – 21. 8. ČCE, Praha 2 - Vinohrady  

21. 8. – 28. 8. Volný k pronájmu  

Na kurzy na Poušti je již možné se přihlašovat, bližší info naleznete v 

příloze 

BIBLICKÉ TEXTY DLE PERIKOP 

Jr31,31-34; Ž51,3-14; Žd5, 5-10; J12,20-33      5.nď postní     21.03. 

Ž118,1-2.19-29; Mk 11,1-11    Květná neděle     28.03. 

Iz50,4-9a; Ž31,9-16; Fp2,5-11; Mk14,1-15,47  6.nď postní-pašije  28.03. 

BIBLICKÉ TEXTY NA VELIKONOČNÍ TÝDEN 

Iz42,1-9; Ž36,5-11; Žd9,11-15; J12,1-11  pondělí       29.03. 

Iz49,1-7; Ž71,1-14; 1K1,18-31; J12,20-36 úterý                  30.03. 

Iz50,4-9a; Ž70; Žd12,1-3; J13,21-32  středa        31.03. 

Ex12,1-4(5-10)11-14; Ž116,1-4.12-19;  

1K11,23-26; J13,1-17.31b-35   čtvrtek        01.04. 

Iz52,13-53,12; Ž22; Žd10,16-25; J18,1-19,42 Velký pátek       02.04. 

Sk10,34-43; Ž118,1-2.14-24; 1K15,1-11 

J20,1-18; Mk16,1-8      Hod Boží velikonoční    04.04. 

 

Narozeniny 

15.03. Marek Kolouch  16.03. Hana Svobodová   

Oslavencům gratulujeme a přejeme Boží požehnání. 
 

Sborové příjmy od 06.03.2021 – 12.03.2021  

Desátky, dary: 4.600,-Kč   Sbírka na výtah: 4.750,-Kč 

Děkujeme Vám, že Vám služba našeho sboru není lhostejná a podílíte se 

svou službou, modlitbami, účastí i finančními dary na pestrém sborovém 

životě. Děkujeme za Vaše finance, které posíláte přímo na sborový účet: 

2700149040/2010; VS 10. Případně se zprávou pro příjemce, na jaký 

účel, chcete prostředky věnovat. 

 
Modlitby ECM 

Partizánske  

Ďakujeme  

- že Pán ochraňoval našich drahých, ktorí boli chorí na covid 
- za Božiu blízkosť, napriek tomu, že sa nemôžeme stretávať, nestrá-

came medzi sebou kontakt 
Prosíme  
- aby Pán posilňoval všetkých bratov a sestry počas všetkých týchto 

obmedzení, aby sme neklesali na duchu, ale hľadali pokoj pri Páno-
vom slove 

https://www.youtube.com/channel/UCxVwHJyXC9q906WqeV92cBQ


- za múdrosť pre svedectvo a povzbudenie pre tých, ktorí nemajú a 
ani nevidia žiadnu nádej                                     Štefania Sklenarová 

 
Slaný 
Jako snad všichni křesťané děkujeme za dosavadní Boží ochranu ve 
všech životních situacích dneška – od pandemie po všechny drobné i 
velké osobní prožitky. 
Jsme vděčni, že naši členové až dosud přestáli ve zdraví leckdy složité 
okolnosti.  
Prosíme, abychom vytrvali ve víře, v lásce i naději. 
Prosíme za všechny vedoucí, ve společnosti i v církvi, aby měli 
duchovní i tělesnou moudrost a odvahu jednat věrně, poctivě a 

spravedlivě vůči všem.                                                    Josef Červeňák 
 

Modlitební okénko sboru 

„Až potud nám Hospodin pomáhal.“ Děkujeme za Boží ochranu a za 

jeho vedení. Je to zdrojem naděje i pro další dny.  

Modleme se, abychom i v nové době omezení setkávání nacházeli 

prostor a čas ke ztišení a hledání Hospodina. Abychom směli 

konkrétně pracovat na budování přátelství napříč sborem.   

Prosme, za ochranu členů sboru před nákazou i dalšími nemocemi. 

Děkujme za naše zdravotnictví a prosme o požehnání a ochranu pro 

všechny lékaře a sestry. Modleme se za vládu a „v moci postavené“ ať 

už na rovině státní, komunální, či církevní.  

Prosíme o modlitby za starší našeho sboru i za naši společnou finanční 

situaci i situaci v našich rodinách, tam kde jsou zasaženy současnými 

omezeními. Stejně tak prosíme o moudrost, jak pokračovat s projektem 

výtahu v kostele.   

Prosme za SKP Plzeň, komunitu Vršíček i Point 14. Jak za 

zaměstnance, tak za klienty. Dávejme Pánu do rukou i službu MC 

Duha a Paprsku. Modleme se za pronásledované křesťany kdekoli na 

světě (viz Hlas mučedníků). Kéž Pán zastaví válečné konflikty v Syrii, 

Jemenu… Za vše Pánu děkujme. Především za záchranu v Pánu Ježíši. 

 

Farářův notes 

Četli jsme našemu šestiletému vnukovi knížku „Tom a jeho velké 
dobrodružství“, čtrnáct příběhů pro malé a velké. Mně samotného tento 
příběh velice oslovil. Je psán jednoduchou formou pro děti, ale může 

oslovit i dříve narozené. Je to příběh o chlapci, který vyrůstal mezi 
loupežníky, ale vykoupil ho Králův Syn, který ho uvedl do svého zámku 
a učil ho žít tak, aby se mohl setkat s Králem. Tom chtěl být hrdinou a 
pomstít se loupežníkům, kteří ho velice trápili. A tak do Boží výchovy 
patřilo i toto: 
„Vidíš Tomáši, co ti brání, abys byl dobrým bojovníkem v mých 
službách? Jsou to tři věci. Za prvé: když sám chceš být hrdinou, pak 
spoléháš na vlastní síly a nehodíš se pro mé Království. Za druhé: když 
sám sobě nadáváš, že jsi slaboch, lžeš. Jsi přece královské dítě a budeš 
vítězit. Za třetí: dokud budeš mít v srdci pomstychtivost, nehodíš se 
mezi nás. Pro mne tak nemůžeš bojovat. To všechno jsou totiž dveře, 
kterými nepřítel může vniknout do tebe a ničit mé plány, které s tebou 
mám. Chceš přece bojovat pro mne? A chceš se zbavit těchto tlaků, 
těchto trnů?  
Jaká je to otázka! Samozřejmě, že chce. „Prosím, hned teď!“ žadonil 
Tom. „Dobře. Vzdej se pomsty, nechej to na mně a odpusť loupežníkům 
všechno, co ti provedli!“ Odpustit? Všechno? Rány, posměšky, všechnu 
tu nespravedlnost a krutost? To je příliš velký požadavek!  
Ale jeho Pán to tak chce. Kvůli němu to udělá. Sám to však nedokáže. 
Bylo to příliš těžké. Jeho ústa ho prostě nechtěla poslouchat a v jeho 
nitru se vše vzpíralo: “Čím potom ještě budeš? Naprosto ničím!“ Tom se 
plný zoufalství podíval na Králova Syna. Ten viděl boj, který se 
v hochovi odehrával a pomohl mu. „Ty to nedokážeš! Ale pamatuj na 
moc mého jména!“ Tom tuto radu uchopil jako záchranné lano a začal: 
„Ve jménu mého Pána…“ A pak dokázal vyslovit i zbytek.  
Mohl odevzdat Synu všechno, i svou bolest, opovrhování sebou samým, 
pomstychtivost, ctižádost. Když s tím byl hotov, položil mu Králův Syn 
ruku na srdce a Tomovi bylo, jako by mu z nitra vytáhl všechny čtyři 
trny. Místo toho v něm zůstalo teplo a pokoj. Zmocnila se ho nesmírná 
radost. Nadšeně vyskočil z postele. Všechna malátnost a únava byly 
pryč. Připadal si jako znovu narozený. Skočil Pánovi do náruče. V tu 
chvíli měli oba stejnou myšlenku: “Pojď k Otci. Musí to vidět. Určitě už 
čeká.“ Ruku v ruce pospíchali radostně ke Králi, Králův Syn a jeho 
malý bratr Tom.“  
                                                                                                                                                                                                 
Z knihy přepsal úryvek Pavel Hradský, jako postní příspěvek do svého 
Notesu. 
 

E-mail: maranatha@umc.cz, web: www.umc.cz/maranatha;  

https://www.facebook.com/maranathaumc/ 
Farář: Pavel Hradský, tel. 776 141 918;  

pomocnice kazatele: Petra Kolouchová, tel. 739 660 263 
Vyšlo dne 12.03.2021 

http://www.umc.cz/maranatha

